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Anh chị em thân mến, 

Dù đã kéo dài hơn một năm qua nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn tiến rất phức tạp trên 

toàn thế giới, cách riêng tại khu vực các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam quê hương của chúng ta. 

Trước tình hình đó, CDC và Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne buộc chúng ta sẽ phải đeo khẩu trang trở lại 

trong những thánh lễ được cử hành trong nhà thờ. Nếu thánh lễ cử hành ở bên ngoài thì tuỳ quí vị chọn lựa. Để 

thể hiện tình liên đới, theo sự chỉ dạy của Đức Giáo hoàng Phanxicô: “Có thể khắc phục được đại dịch… nhưng 

chúng ta chỉ có thể thành công nếu chúng ta đoàn kết với nhau”. Lời kêu gọi này hoàn toàn phù hợp với lệnh 

truyền yêu thương của Chúa Giêsu (x. Lc 10,28-29), cũng như với đạo lý ngàn đời trong văn hóa Việt Nam. 

Là người Công giáo, chúng ta phải làm gì để sống tình liên đới trong tình hình hiện nay? Tôi xin đề nghị với 

anh chị em những việc làm cụ thể. 

• Trước hết là cầu nguyện. Lời cầu nguyện của chúng ta phát xuất từ niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng toàn 

năng và Cha giàu lòng thương xót; vì thế ngay từ đầu mùa dịch, tất cả chúng ta đã cầu nguyện, ở nhà thờ 

cũng như trong gia đình. Xin anh chị em tiếp tục kiên trì cầu nguyện và cầu nguyện tha thiết hơn nữa, xin 

Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi để mọi người được vui hưởng bình an. 

• Hãy đeo khẩu trang, rửa tay dùng thuốc khử vi trùng thường xuyên đặc biệt là trước khi ăn uống, giữ 

khoảng cách 3ft. Chúng ta chấp nhận những giới hạn đó vì lợi ích chung, để tránh sự lây nhiễm dịch bệnh có 

thể xảy ra trong cộng đồng, dù chúng ta đã được chích ngừa. Đó là trách nhiệm công dân, cũng là trách 

nhiệm của Kitô hữu. 

• Năm nay Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ KHÔNG tổ chức Ngày Hiệp Nhất và Tết Trung Thu. Thay vào đó tôi 

kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy hy sinh đóng góp cho Quỹ Từ Thiện của Giáo Xứ để giúp đỡ cho những 

người nghèo ở những nơi đang bị dịch bệnh đe doạ. Hiện nay có rất nhiều người đang bị thất nghiệp, bị 

phong toả. Tội nhất là những người buôn thúng bán bưng, bán vé số, những người sống ở vỉa hè xó chợ, 

cuộc sống của họ đã khó khăn vất vả thì bây giờ càng chật vật hơn. Có thể số người sẽ chết vì đói nhiều hơn 

là chết vì bị dịch. 

Trong Tháng 8 này, đặc biệt là Giáo Hội sẽ mừng kính trọng thể ngày Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày 

Chúa Nhật 15/8, tôi mời anh chị em hướng lòng lên Đức Maria. Mẹ có phúc hơn mọi người nữ vì đã tin rằng 

Lời Chúa phán cùng Mẹ sẽ được thực hiện (x. Lc 1,42). Trong ngày Truyền Tin, Mẹ dạy chúng ta sống đức tin 

khiêm tốn và vâng phục: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa thực hiện nơi tôi điều thiên sứ truyền” (Lc 

1,38). Bằng những bước chân vội vã lên đường thăm viếng bà Elisabeth, Mẹ thúc đẩy chúng ta sống đức tin dấn 

thân loan báo Tin Mừng, đem niềm vui cứu độ đến cho mọi người. Dưới chân thập giá, Mẹ nêu gương cho 

chúng ta về đức tin chứa chan hi vọng. 

Các lớp Giáo Lý và Việt Ngữ của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ khai giảng vào đầu tháng 10,2021. Xin quý vị 

phụ huynh hãy ghi danh cho các em vào cuối tháng 8. 

Nguyện xin bình an của Chúa luôn ở cùng anh chị em. 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 
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